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Bor
KINO
náměstí Republiky 575, tel. 374 790 459
Já, padouch 18.00

Dobřany
KINO-DIVADLO KÁČKO
Sokolovská 1011, tel. 739 643 219
Fígle 20.00

Domažlice
KINO ČAKAN
Vodní 8, tel. 379 722 002
Benga v záloze 19.30

Horšovský Týn
KINO
Prokopa Holého, tel. 607 601 593
Já, padouch 17.00

Kaznějov
KINO
Kaznějov, tel. 373 332 163
Ďábel 17.00, 20.00

Kdyně
KINO MODRÁ HVĚZDA
Americká 293, tel. 379 732 443
The Doors - When You´re Strange

20.00

Klatovy
KINO ŠUMAVA
Vídeňská 9, tel. 376 311 342
Na cestě 20.00
Piraňa 3D 17.00

Planá
PLÁNSKÝ BIOGRAF
nám. Svobody, tel. 374 792 285
Megamysl 17.30

Plasy
KINO STŘELA
Plzeňská 41, tel. 373 322 429
Jíst, meditovat, milovat 19.30

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2861/2, tel. 374 809 777
Cinemaestro - Lazebník sevillský

19.00
Dívka, která kopla do vosího hnízda

18.40, 21.30
Fotři jsou lotři

15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Harry Potter a Relikvie smrti - 1.

15.10, 18.00
Hon na čarodějnice

14.10, 16.10, 18.10, 20.10
Já, padouch 15.40
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

15.50, 18.10
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D 14.10, 16.30
Megamysl 14.00, 16.40
Na doraz 17.40, 19.40
Paranormal Activity 2 21.40
Rodinka 20.30
Tacho 14.40, 16.50, 18.50, 21.10
TRON: Legacy 20.50
Zelený sršeň

16.00, 18.20, 20.40
Zelený sršeň 3D

15.00, 17.20, 19.40, 22.00

CINESTAR PLZEŇ
Písecká 1, tel. 377 434 999
Cizinec 19.00
Fotři jsou lotři 16.30, 18.45, 21.00
Harry Potter a Relikvie smrti - 1.

15.20
Hon na čarodějnice 18.40, 20.50
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

15.15, 16.45, 19.15
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D 15.30
Megamysl 14.20
Občanský průkaz 20.30
Paranormal Activity 2 21.30
TRON: Legacy

14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Zelený sršeň

14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Zelený sršeň 3D

15.00, 17.30, 18.00, 20.00

Sušice
KINO
Havlíčkova 89, tel. 376 523 360
Přežít svůj život 20.00

Tachov
KINO MŽE
Hornická 1695, tel. 374 722 210
Harry Potter a Relikvie smrti - 1.

17.30

Zbiroh
KINO
Masarykovo náměstí 41, tel. 371 794 218
Machete 20.00

PLZEŇ (ČTK) Malé vodní elektrár-
ny v Plzni-Bukovci a na Hracholus-
kách na Plzeňsku stojí. Na Šumavě
zase trápí obsluhu vodních děl
pády stromů. Vše mají na svědomí
povodně, které v regionu pozvolna
ustávají. O situaci informoval ČTK
regionální mluvčí  ČEZ Martin So-
botka. Velké srážky na konci minu-
lého roku naopak přinesly firmě
nadprůměrné výsledky.

„Nejzávažnějším důsledkem po-
vodní je stržený břeh na náhonu
elektrárny Bukovec. Až voda opad-
ne, uvidíme, jak to bude vážné. Ji-
nak navzdory vžitým představám,
jsou o povodních elektrárny větši-
nou mimo provoz,“ uvedl šéf ma-
lých vodních elektráren ČEZ v Pl-
zeňském kraji Jiří Kysilka.

Hracholusky, které loni v prosin-
ci vyrobily nadprůměrných 1,4 mili-
onu kilowatthodin elektřiny, se vi-
nou povodní zastavily 14. ledna.
Energetici vyšli vstříc majiteli pře-
hrady. „Nechceme komplikovat
práci hrázných, kteří se snaží ome-
zit dopad povodní,“ dodal Kysilka.
Přehrada Hracholusky měla minu-
lý víkend historicky nejvyšší odtok.

Turbíny Bukovce se zastavily už
8. ledna. Hladiny nad a pod elekt-
rárnou se vyrovnaly a voda neměla
potřebný spád. „Hladina byla výš
než hráz na ústí náhonu. Přetékají-
cí voda proto vymlela břeh a po-
škodila přívod do elektrárny,“ uve-

dl mluvčí. Škody nejsou vyčísleny.
Odborníci rozhodnou, zda je mož-
né dílo do definitivní opravy provo-
zovat.

Šumavské elektrárny Vydra,
Čeňkova Pila a Černé jezero, které
měly v prosinci podle Sobotky
také „skvělé výsledky“, si údajně s
velkou vodou poradí snáz. „Jejich
správci se snaží, aby sílu tajícího
sněhu využili beze zbytku. Nejlep-
ším pomocníkem je jim rolba,
krumpáč a pila. Z téměř desetikilo-
metrového Vchynicko-tetovského
kanálu je třeba odstraňovat prů-
běžně napadané stromy,“ dodal
Sobotka.

ČEZ má na západě Čech pět ma-
lých vodních zdrojů, které zajišťují
zhruba půl procenta spotřeby regi-
onu. Jejich celkový výkon je 11,1
MW. Největší je elektrárna Vydra
se šesti megawatty. S 2,55 me-
gawattu výkonu je druhý zdroj na
Hracholuskách. Třetí je Černé jeze-
ro s výkonem 1,5 MW, následuje
pět let fungující Bukovec s více než
600 kW.

Nejmenším je stokilowattová
Čeňkova pila z roku 1912.

Vaše názory nás zajímají!
Pište, telefonuje, mailujte. Adresa
Americká 1, 304 91 Plzeň. Telefon: 374
333 111. Email: redplz@mfdnes.cz

Za povodně si můžeme
sami. Megavýstavbou
Zaujímají mě již od r. 2002 reakce
obyčejné veřejnosti, s chutí tlumo-
čené tiskem, na průběhy povodní.
Může za ně snad povodí čehosi,
můžou za to zemědělci, může za
to hodně sněhu, hodně deště,
málo mrazu, hodně tepla atd.

Pominu lajdácké hospodaření je-
zedáků, kdy kdejaký starý sedlák
věděl, že pole se mají sít po vrstev-
nici a že osévat kukuříci a řepku
po spádnici k vodoteči je blbost.
Ale... Na radnicích máme vysoce
profesionální odborníky, kteří roz-
hodují o výstavbě logistických cen-
ter, satelitů a dalších zhovadilostí,
které vedou k zabetonování spous-
ty hektarů půdy, do které se po sta-
letích dešťová voda vsakovala a ná-
sledně sytila řeky, rybníky, studny
a prameny.

Máme postavenou v Plzni hrů-
zu: Borská pole, satelitní příšery
Malesice, Chotíkov, Losinou, Ště-
novice atd. Budeme dál betonovat
plochy, ze kterých voda pouze od-
téká do dešťové kanalizace bez
možnosti vsakování a poté bez
problémů do řek, kde rozlitím způ-
sobuje povodně?

Možná, že by stálo za úvahu, jak
vymyslet následné plnění kýbly s
vodou Bolevecký rybník, který má
vody nedostatek, když všechna
pole a louky v okolí jsou v rámci
územního plánu zabetonována a
dešťová voda je řekou Berounkou
posílána do Prahy.
Jiří Pražák,
Plzeň

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 374 333 313, fax: 374 333 666

Velká voda nepřidělala vrásky jen obyvatelům regionu, záchranářům či
vodohospodářům. Nemalé problémy totiž povodně způsobily i na většině malých
vodních elektráren skupiny ČEZ, některé z nich proto zastavily provoz.

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Síla vody Radbuza, která v uplynulých
dnech dělala vrásky lidem i vodohospodářům,

ukázala, čeho je schopna, a to zdaleka
nepředvedla vše. Snímky byly pořízeny v
Dobřanech, kde se řeka vylila do krajiny.

Snímky: Markéta Ježková, maky25.rajce.net

Kina Středeční filmová nabídka

„Z téměř
desetikilometrového
Vchynicko-tetovského
kanálu je třeba
odstraňovat průběžně
napadané stromy.“

Martin Sobotka,
regionální mluvčí ČEZ

Povodně způsobily
problémy malým
vodním elektrárnám

Hracholusky Vodní nádrž Hracholusky měla minulý víkend kvůli velké
vodě historicky nejvyšší odtok. Letecký snímek: Město Plzeň

Vaším objektivem Fotografické střípky, které jste zachytili a uložili na server rajce.net


